
Πρόταση Κυβέρνησης προς τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις 

Η Κυβέρνηση, σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 04 
Ιουλίου του 2018, υποβάλλει στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις την ακόλουθη 

συνολική πρόταση: 

1. Βιολσνικός Παράγοντας: Η Μείωση της απαλλαγής από διδακτικό χρόνο από 

δύο σε μία διδακτική περίοδο, θα αντισταθμιστεί με μια προσαύξηση για κάθε 

επηρεαζόμενο. 

2. Παράyοντας Αρχαιότητας: Όσον αφορά τους Βοηθούς Διευθυντές περιορίζεται 
η μείωση της απαλλαγής από τον διδακτικό χρόνο ως εξής: 

Από τις 12 διδακτικές περιόδους να πάνε στις 13 διδακτικές περιόδους. 
Από τις 1 Ο διδακτικές περιόδους να πάνε στις 12 διδακτικές περιόδους. ~ 

Από τις 8 Cϊιδακτικές περιόδους να πάνε στις 9 διδακτικές περιόδους. 

3. Υπε_Q._eυv_ος Τμήματος: Η Μείωση της απαλλαγής από διδακτικό χρόνο, από 

δύο σε μία διδακτική περίοδο, θα αντισταθμιστεί από <<μοριοδότηση» της μίας 

περιόδου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης 

που Οα συζητηθεί στη συνέχεια. Θα εξασφαλισθεί τρόπος ούτως ώστε να 

μεταφερθούν κάποιες των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Τμήματος στην εκάστοτε 

Γραμματεία του Σχολείου. 

4. Νεοεισερχόμενοι: Αναστέλλεται προσωρινά το μέτρο κατάργησης της 

απαλλαγής για τον βιολογικό παράγοντα για τους νεοεισερχόμενους και θα 

ακολουθήσει διάλογος επί του θέματος. 
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5. Έναντι του χρόνου που μέχρι τώρα παραχωρείται στους αξιωματούχους των 

Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ) , θα παραχωρηθεί 

χρόνος ίσος με δύο εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης σε κάθε Οργάνωση 

και συμπληρωματικά θα δοθεί κρατική χορηγία ύψους €100.000 στην ΟΛ ΤΕΚ, 

€175.000 στην ΟΕΛΜΕΚ και €175.000 στην ΠΟΕΔ. 

Με τις πιο πάνω προτάσεις, το ένα τρίτο της εξοικονόμησης που προέρχεται από 

την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διατίθεται άμεσα προς όφελος των 

εκπαιδευτικών. 

6. Ταυτόχρονα , θα υπάρξει άμεση έναρξη διαλόγου , με τακτό χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης του, επί των ακολούθων : 

(ί) Συνολικός Εξορθολογισμός του Συστήματος Απαλλαγών , με στόχο την 

ενσωμάτωση των απαλλαγών στο νέο σύστημα αξιολόγησης. 

(ίί) Σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και μαθητών . 

(ίίί) Ταμείο Προνοίας νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών . Φ 

(ίν) Ασφάλεια και Υγεία στα Σχολεία . 

(ν) Υλικοτεχνική υποδομή, Ανεγέρσεις -Αναβαθμίσεις Σχολικών Μονάδων . 

(νί) Επιπλέον επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών για βελτίωση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων . 

{νii) Ενίσχυση προγράμματος πρόληψης ουσιών. 

(νίίί) Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ (Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης). 

(ίχ) Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (για παραβατικότητα) . 

(χ) Ειδική Εκπαίδευση άτομα ΑΜΕΑ (με αναπηρίες). 

(χί) Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (με ειδικές ικανότητες). 

(χίί) Στήριξη αναλφάβητων (ενισχυτική διδασκαλία) . 

(χίίί) Παιχνιδότοποι. 

(χίν) Αθλητικές Εγκαϊαστάσεις. 

(χν) Γραμματειακό Προσωπικό στην προδημοτική. 
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Σημειώνεται πως το υπόλοιπο της εξοικονόμησης (2/3), θα διατεθεί για την 

πρόσθετη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων όπως τα πιο πάνω. 

7. Σε περίπτωση αποδοχής του συνόλου των πιο πάνω, η Κυβέρνηση θα 

εφαρμόσει για χρον:κή διάρκεια έξι μηνών ειδική διευθέτηση για δυνατότητα 

Πρόωρης Αφυπηρέτησης στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία από το 58° έτος για τη 
Δημοτική Εκπαίδευση και από το 60° έτος για τη Μέση Εκπαίδευση , χωρίς την 

εφαρμογή των επιβαρύνσεων που . ισχύουν σε περιπτώσεις πρόωρης 

αφυπηρέτησης. 
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